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יופחתו תקרות הסכומים  ,2022אוגוסט ב 1-החל מברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים, כי 

  .1במזומןבחוק לצמצום השימוש המותרים 

בין אנשים ו( ש"ח 11,000במקום )ש"ח  6,000עוסק יעמוד על לרבי שיותר לתשלום הסכום המ

  .2(ש"ח 00050,במקום )ש"ח  15,000 הסכום יעמוד על פרטיים

לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק  ,את התקנות של שר המשפטים אישרה הוועדהכן,  מוכ

, שיקאנשים פרטיים. בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או ב ידי על

בגינה ניתן להגיש כתב אישום. הקנסות המנהליים שאושרו יהוו  ,שהפרתן מהווה עבירה פלילית

  .חלופה לכתב אישום

 :ידי אנשים פרטיים ין הפרת החוק עלבג שאושרושיעורי הקנסות המנהליים להלן 

שיעור הקנס  - ש"ח 25,000מוסב הוא עד  שיקאו  שיקאם התשלום במזומן, התשלום ב •

 .10%המנהלי יעמוד על 

 - ש"ח 50,000עד  ש"ח 25,000-מוסב הוא מ שיקאו  שיקאם התשלום במזומן, התשלום ב •

 .  15%שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 

שיעור הקנס  - ש"ח 50,000-מוסב גבוה מ שיקאו  שיקהתשלום באם התשלום במזומן,  •

 . 25%המנהלי יעמוד על 

שיעור  - ש"ח 8,500ועד  ש"ח 6,000-מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ •

 . 5%הקנס המנהלי יעמוד על 

השווה על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה סכום  ףייווסכי בעבירה מנהלית חוזרת  עוד נקבע

לקנס המנהלי הראשון. נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה שנעברה בתוך שנתיים 

 מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. 

)כניסת עדכון הסכומים לתוקף( ולמשך שנתיים, לא יוטל  2022באוגוסט  1-נקבע כי מ ,כמו כן

, אלא ש"ח 8,500קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 

יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה  ,לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת ,אם נשלחה לו התראה

 .עבירה
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 ./1965 ראו חוזרנו   1
 ש"ח.   50,000י אדם פרטי, שם התקרה תעמוד על ל ידלמעט בעת רכישת רכב ע   2

 הפחתת תקרות הסכומים המותרים בחוק לצמצום השימוש 

 2022באוגוסט  1 -החל מ מזומןב
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